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فرایند ارتباط

کسی که پیام را به سایر افراد میدهد منبع

گیرنده

دراه و روشی که بوسیله آن پیام انتقال می یاب: کانال

بررسی تاثیر پیام روی گیرنده: بازخورد



مهارتهای برقراری ارتباط



قبل از انتقال پیام

منتقل شده است؟چه پیامی -1•

در مورد انجام عکس رادیولوژي یا یک سري توضیحدادن اطالعاتی نظیر •

آزمایشات خاص

می کند؟ دریافت پیام مورد نظر را چه کسی -2•

آیا درباره زمینه قبلی بیمار همه چیز را می دانیم؟ •



منتقل گردد؟ ( از چه راهی ) چگونه پیام باید -4•

داد؟ کتبیکرد یا اطالعات را صحبت آیا باید با بیمار •

استفاده شود؟غیر کالمی آیا بهتراست براي این پیام از ارتباط •

این پیام باید منتقل شود؟ چرا 3•

داند؟ با موسسه یا بیمارستان ببراي آشنایی آیا بیمار نیاز دارد چیزهایی را •

ناشی از جراحی نیاز به کمک دارد؟غلبه بر ترس آیا جهت •

خود نیاز دارد؟حفظ ایمنی آیا بیمار به این پیام براي •



؟برقرار گرددکجا ارتباط باید در-5•

(؟پرستاري؟ خارج از واحد پرستاريبیمار؟ ایستگاه اتاق )•

ارتباط باید برقرار گردد؟ چه زمانی -6•

؟نیاز به پیام داردهم اکنون بیمار آیا •

؟بیفتدتعویق پیام باید بهآیا •



(فیدبک)بازخورد





زمانی که صرف آشنایی، ایجاد اعتماد متقابل بین آنان

طرح برنامه مراقبتی همراه با بیمار 



انواع ارتباط

ارتباط کالمی•

ارتباط غیر کالمی•



ارتباط کالمی

واژه ها•

سرعت•

فشار یا تاکید روي کلمات•

وضوح و اختصار•



ارتباط غیر کالمی

حاالت چهره، دست ها، حرکات و تماس چشمی•



:جهت بهتر شدن ارتباط باید•



جلوه ظاهري و وضعیت آراستگی



حالت چهره



تماس چشمی



(ژست)حالت بدن



لمس

ت با لمس پیامهای زیادی چون حمایت های روحی، تشویق، حساسی

پذیری و توجهات شخصی دریافت می شوند



صداها

( نشانه هیجان و یا غم )گریه کردن •

( دن نشانه ترس، درد یا متعجب ش)ناله کردن و نفس نفس زدن •

(نشانه عدم تمایل در انجام کارها)آه کشیدن همراه با صدا•



سکوت

ایددادن فرصت به بیمار جهت بیان عق



استفاده از سواالت باز



رعایت ادب و احترام و مهربانی

مانند گفتن سالم و خداحافظی•

در زدن قبل از ورود•

معرفی خود و بیان منظور•

صدا زدن با نام خانوادگی•

...گفتن لطفا و تشکر و•



همدلی نه همدردی



راز داری



شوخی



داشتن اطالعات مناسب در هنگام گفتگو با بیمار



قابلیت انعطاف در گفتگو با بیمار



فاصله بین پرستار و بیمار رعایت شود

حریم شخصی



ارتباط با سایر اعضای تیم بهداشتی

از بیمار ضروری است تسهیل فرایند مراقبت در جهت 



فیزیکی-1

روانی-2

سیستم تنفسی-1

حفرات دهان و -2
بینی

مرکز گفتاری-3

سیستم شنوایی-4



بحث رازداریتخلف در (              عسلم)امیزاصطالحات محبت -

گوش دادن بی توجه                            کاربرد اصطالحات پزشکی                 کنجکاوی

بیان عقاید شخصی                             اطمینان دادن نادرست                       لمس نابجا 

سوال نادرست                                  شوخی نامناسب                               حساسیت فرهنگی

...مددجو بوسیله تشخیص بیماری شماره اتاق یا صفت دیگری و ارجا



پرخاشگربرخورد با بیمار یا همراهی 



شرایط قبل از تحریك

ارمناسبرفتارهايوباشیدداشتهمناسبچشميتماس•

كنیدانتخاب

دهیدگوشوهمراهانبیمارهايگفتهبهدقتبا•

باشیدپاسخگوآنهاابهاماتوسئواالتبه•

دهیدتسكینراشدیددردهاي•



شرایط قبل از تحریك

دهیدتوضیحاطرافیانبرايرابیمارشرایط•

.شدخواهدانجامزمانيچهدرودرمانیچهدهیدتوضیح•

كنیدميدركراويهمراهوبیماركهدهیدنشان•

یدباشنداشتهخندهومزاحشوخي،اورژانسيیابدحالبرابربیماردر•

باشیدداشتهدسترسدربدخبردادنبرايدیدهآموزشفرد•



پرخاشگريیاتحریكدر موارد رخداد 

.آرام كنیدروان درماني یا مهار فیزیكي یا دارو بیماران و همراه مشكل دار را با•

اي بیمار یا را بر( عدم پذیرش خشونت)و اعتماد به نفس قاطعیت بلكه با تهدید نكنید •

همراه بیان كنید

ت كنید و بخواهید مشكل را در محیط مناسب به صوردعوت به آرامش با قاطعیت •

.كالمي بیان كند

(كنیدرا مطلعنیروهاي انتظامي -بگیریدفاصله)درصورت احتمال خطر آسیب دیدن•



ویژهنیازهايارتباط با بیماران با برقراري



مشکالت بینایی

خود را در اتاق مددجو اعالم حضور •

نماییدمعرفیخودتان را با اسم •

دهیدتوضیح بیمار دلیل آنرا براي وي قبل از لمس •



مشکالت بینایی

دهیداطالعو ترك  اتاق، به بیمار اختتام گفتگو هنگام •

در اختیار او قرار دهیدزنگ اخبار •

نا در اتاق آشوسایل و ترتیب قرار گرفتنصداهاي محیط بیمار را با •

.نمایید



مشکالت شنوایی

لمس ).نماییداعالمقبل از گفتگوي اولیه، حضور خودتان را به بیمار -

( آهسته بیمار

د هستید با او صحبت نماییروبه روي بیمار مستقیما در حالی که -

غیر کالمی توجه به ارتباط -

ریدنجوید و جلوي دهانتان را نگیآدامس هنگام صحبت نمودن با بیمار-



مشکالت شنوایی

استفاده نماییدپانتومیماز نمایش دادن یا -

و حاالت چهره سخن خود را همراه کنیداشاراتبا -

بنویسید-

بهره بگیریدجمالت ساده از -



بیمار بیهوش

حسی آخرینشنوایی. مراقب آنچه در حضور بیمار می گویید باشید•

است که از دست میرود 

شما را می شنود حرفهايفرض را بر این بگذارید که بیمار •

.  نماییدصحبتنمودن بیمار با او قبل از لمس •

(ارتباطبرقراريبیمار به جهت تمرکز )محیط صدايکاهش •



کودکان

غیر کالمیبیشتر ارتباط با پیام های •

ترسیدن با حرکات ناگهانی و قیافه های تهدید کننده•

از کسانی که به آنها خیره می شوند خوششان نمی ِآید•

و متین باشدآرامپرستار باید •

با لحن آرام، دوستانه و با اعتماد صحبت کنید •

بعنوان پایه ای برای شروع مکالمهنقاشیاستفاده از •



سالمندان

مکالمههنگاماطرافمحیطسکوت-

کنیداجتنابموضوعتغییراز-

کنیداستفادهکوتاهمثالهایاز-

بدهیدمسائلآورییادبرایفرصتی-

دهیدشرکتمکالمهدررامددجودوستانوخانواده-

باشیدآگاهمددجویانفرهنگیازتفاوتهای-



روز پیش دچار تصادف با موتورسیکلت شده با7ساله که 25اقای کرمی 

تشخیص ضربه مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد او قادر به تکان 

دادن دستانش نمی باشد و تنها چشمانش را باز و بسته می کند برقراری ارتباط

.با این بیمار چگونه است



ساله که با تشخیص شکستگی استخوان تی بیا در بخش ارتوپدی بستری40اقایی 

شده و قادر نیست به زبان فارسی صحبت کند و فارسی را نمی فهمد برقراری 

.ارتباط با این بیمار چگونه است




